Приложение към Решение № 258/05.07.2018 г. на КРС

ПОЗИЦИЯ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ОТНОСНО
ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНО
ОПРЕДЕЛЕН ОГРАНИЧЕН РЕСУРС – РАДИОЧЕСТОТЕН СПЕКТЪР ЗА
НАЗЕМНО ЦИФРОВО РАДИОРАЗПРЪСКВАНЕ (Т-DAB+)
С оглед спазване на принципите на прозрачност, публичност и консултативност,
залегнали в разпоредбите на Закона за електронните съобщения (ЗЕС), Комисията за
регулиране на съобщенията (КРС/Комисията) провежда обществени консултации по
важни въпроси от обществена значимост за развитие на електронните съобщения.
С Регулаторната политика за управление на радиочестотния спектър за граждански
нужди КРС е определила своите основни цели, механизми и подходи за управление на
радиочестотния спектър за граждански нужди. Сред тях са осигуряване на ефективно
използване на радиочестотния спектър и създаване на условия за развитие на конкурентен
съобщителен сектор и развитие на бизнеса с оглед увеличаване до възможната степен на
социалните и икономическите ползи, произтичащи от ползването на честотния ресурс.
Съгласно
чл.
13
от
Административнопроцесуалния
кодекс
(АПК),
административните органи своевременно огласяват публично критериите, вътрешните
правила и установената практика при упражняване на своята оперативна самостоятелност
по прилагане на закона и постигане на целите му.
Наземното разпръскване на радиосигнали предполага излъчване на съдържание за
голям брой потребители. В България все още не е въведено наземното цифрово
радиоразпръскване и в тази връзка в търговската мрежа на страната няма широко
предлагане на приемници за цифрово радио.
Изпробването/тестването на наземното цифрово радио има два аспекта – единият е
тестването на работата на мрежата и/или съоръженията. Вторият аспект е свързан с
тестване на качеството на осъществяваните електронни съобщения посредством цифрова
платформа, с цел да се покажат предимствата ѝ в сравнение с аналоговата. Такова
тестване може да се осъществи най-ефективно при наличието на определено съдържание,
което да бъде излъчвано и което да даде реална представа на аудиторията за качеството на
звука при цифровото радио.
Разпределението на честотния ресурс, с който България разполага за изграждане на
цифрови радиомрежи (T-DAB/Т-DAB+), зависи от политиката и/или стратегията на
държавата по отношение на вида и количеството мрежи (национални, регионални или
местни), което е обвързано и със съдържанието на програмите и е в пряка зависимост от
потребностите на страната ни.
Към настоящия момент в България няма разработена държавна политика и/или
стратегия по отношение на цифровото радиоразпръскване на радиопрограми.
Съгласно ЗЕС КРС контролира ефективното използване на радиочестотния спектър
за граждански нужди. В конкретния случай ефективното използване на честотния ресурс
за наземно цифрово радиоразпръскване предполага разпространението на радиопрограми.
Видно от разпоредбите на чл. 47 от ЗЕС, към момента за КРС съществува
принципната възможност за издаване на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър за наземно цифрово
радиоразпръскване (Т-DAB+), но издаването на такова разрешение не е самоцел.
Предоставянето и ефективното използване на честотния ресурс е свързано с
предоставянето на обществени електронни съобщителни услуги, а именно разпространение на радиопрограми чрез мрежи за наземно цифрово радиоразпръскване.
Органът, в чиято компетентност е издаването на лицензии за разпространение на
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съдържание, е Съветът за електронни медии, а редът за това е предвиден в Закона за
радиото и телевизията. Както се посочва и в чл. 47, ал. 2 от ЗЕС, именно тези лицензии
дават право програмите да се разпространяват от предприятие, на което е издадено
разрешение от КРС.
Предвид постъпилите в КРС искания за издаване на разрешения за наземно цифрово
радиоразпръскване по технология Т-DAB+ и наличието на свободен честотен ресурс, от
една страна, но и липсата на лицензирано съдържание и дългосрочна стратегия в областта
на наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали, от друга страна, КРС
съвместно със Съвета за електронни медии (СЕМ) е предприела действия с оглед
приемането на официален документ, отразяващ държавната политика по въпроса.
В кореспонденцията си с Комисията до момента СЕМ е изразил резерви относно
възможността да се разпространяват радиопрограми, за създаването на които
доставчиците на медийни услуги нямат издадена съответна лицензия, като намира за
недопустимо разпространението на нелицензирано съдържание.
Във връзка с горното е инициирано създаването на междуведомствена работна група
с участие на представители на КРС и СЕМ с оглед изготвяне на официален документ,
отразяващ държавната политика в областта на наземното цифрово радиоразпръскване на
радиосигнали.
Предвид изложеното, към настоящия момент КРС счита за целесъобразно да не
издава разрешения, в това число и временни, докато не бъде приет документ/стратегия за
развитието на наземното цифрово радиоразпръскване на радиосигнали в Република
България и създадени условия за излъчване на лицензирано от СЕМ съдържание.
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